
 

KOM-IGÅNG MED PADLET 
 

1. Logga in på Padlet.com: 

2. Klicka på ”Build a wall”. (Du måste alltså inte registrera dig för att använda dig av 

standardfunktionerna). 

 

Din vägg har nu skapats! 

 

 



3. Dubbelklicka på ytan för att skriva eller för att infoga en bild.  Klicka någonstans utanför din 

textruta. 

 
 

 

 

4. Om du vill ha din fråga på toppen enligt nedan, klickar du på din färdiga textruta som du nyss 

skapade.  

 

  



Inställningar 
 

Det finns ett antal inställningar om du vill ha en annan bakgrund eller döpa din vägg till något annat. 

Klicka på kugghjulet till höger för att komma till inställningarna.  

 

Byta namn på väggen – till något enkelt! 
 

Jag rekommenderar att du byter namn på din vägg för att slippa den något krångliga siffer-

bokstavskombinationen som automatgenereras. Så här gör du: 

1. Klicka på inställningar (kugghjulet) och därefter address.  

2. Fyll i ett enkelt namn, mitt exempel är enlish8D. Du kommer att kunna återanvända adressen 

för nya samarbetsväggar om du vill.  

 



Ändra bakgrund 
 

Om du vill piffa upp väggen finns det flera olika bakgrunder att välja mellan. 

1. Klicka på kugghjulet och därefter Wallpaper.  Välj en befintlig eller en egen bild via ”Add your 

own”. 

 

 

 

Om du vill ha en e-postavisering när någon har skrivit på väggen måste du registrera dig! 

TIPS PÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: 
 Låt eleverna skriva en egen mening med ”veckans ord” för att se om de har förstått och kan 

använda ordet i en kontext 

 Checka av vad de har lärt sig under en viss lektion: Vad tar du med dig? Vad har varit 

lätt/svårt? Skriv tre ord som har fastnat i ditt sinne efter lektionen. 

 Skriv en gemensam saga där t ex läraren påbörjar och eleverna tar vid.. 

 Klassråd – för att fånga tankar argument 

 Läxsida – läraren skriver upp läxor och eleverna kan ställa frågor om läxan. 

 Matteproblem som man diskutera gemensamt. 



 Läraren kan lägga upp en videoinstruktion inför kommande lektion med ett antal 

frågeställningar. Eleverna kan skriva sina tankar inför lektionen efter att ha sett 

instruktionsfilmen. (Flipped classroom) 

 Samla in argument under diskussioner. 

 

 


